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P L E N Á R I O

ATA DA 036ª SESSÃO ORDINÁRIA
DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 19ª LEGISLATURA

REALIZADA EM 07 DE MAIO DE 2019
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO JULIO GARCIA

Às 14h, achavam-se presentes os seguintes
srs. deputados: Ada Faraco De Luca - Ana
Campagnolo - Bruno Souza - Coronel Mocellin -
Dr. Vicente Caropreso - Fabiano da Luz - Felipe
Estevão - Fernando Krelling - Ismael dos Santos
- Ivan Naatz - Jair Miotto - Jerry Comper - Jessé
Lopes - João Amin - Julio Garcia - Laércio
Schuster - Luciane Carminatti - Luiz Fernando
Vampiro - Marcius Machado - Marcos Vieira -
Marlene Fengler - Maurício Eskudlark - Mauro de
Nadal - Milton Hobus - Moacir Sopelsa -
Nazareno Martins - Neodi Saretta - Nilso
Berlanda - Padre Pedro Baldissera - Paulinha -
Ricardo Alba - Rodrigo Minotto - Romildo Titon -
Sargento Lima - Sergio Motta - Silvio Dreveck -
Valdir Cobalchini - VoInei Weber.

“A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE SANTA CATARINA, em
conformidade com o disposto no art. 57, inciso
III, do Regimento Interno, no uso de suas
atribuições, convoca o cidadão Silvio Dreveck,
1º suplente do Partido Progressista, para ocupar
cadeira de deputado neste Poder, em decorrência
do afastamento do deputado Altair Silva, para
tratar de assunto de interesse particular.

que irá estar afastado. Também agradece a
coligação PSD, PP e PSB, PRB e PV, ao líder do
seu partido, deputado João Amim, as lide-
ranças que contribuíram na sua eleição, aos
cabos eleitorais e acima de tudo aos eleitores,
dizendo que foram 29.631 votos que o
permitiram estar aqui na presente data. Revela
que, nos meses que passou longe do Parla-
mento, teve a oportunidade de conversar com
as pessoas, percorrer muitos municípios,
ouvindo reclamações, demandas e
insatisfações. Informa que muitos eleitores,
talvez influenciados, falam muito em nova
política e velha política. Comenta que na sua
concepção a política é uma só, não existe nem
nova, nem velha, porque a política é a arte ou a
ciência da organização, direção e administração
das nações e estados. Posiciona-se pelo
exercício da política com ética, tanto dos repre-
sentantes como dos representados e, que o
político tem que trabalhar em prol do coletivo.
Lista os seus trabalhos como político,
acrescentando que deixou um legado na cidade
São Bento do Sul, e que não foi diferente no
seu mandato no Parlamento catarinense, onde
atuou por 12 anos em várias atividades, além
de ser líder do governo e debater projetos
importantes, como também presidir o Parla-
mento catarinense.

Palácio Barriga-verde, em
Florianópolis, sete de maio de 2019.”

Convoca o deputado Silvio Drevck
para prestar o juramento.

Comparece à tribuna o sr. deputado
Silvio Dreveck, e presta o seguinte juramento:

“PROMETO MANTER, DEFENDER E
CUMPRIR A CONSTITUIÇÃO DO BRASIL E A
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SANTA
CATARINA, E OBSERVAR AS LEIS,
DESEMPENHANDO LEAL E SINCERAMENTE O
MANDATO QUE ME FOI OUTORGADO PELO
POVO CATARINENSE.”

PRESIDÊNCIA - Deputados:
Julio Garcia
Mauro de Nadal

DEPUTADO JULIO GARCIA (Presidente) -
Abre os trabalhos da sessão ordinária. Solicita
a leitura da ata da sessão anterior para
aprovação e a distribuição do expediente aos
senhores deputados.

Ato contínuo, o sr. presidente convida o
sr. deputado, já empossado, Silvio Dreveck,
para a assinatura do Termo de Posse e, na
sequência, fazer uso da palavra.

*********
Breves Comunicações

DEPUTADO JULIO GARCIA (Presidente) -
Dá conhecimento ao Plenário do Ato da
Presidência n. 11 - DL, de 2019:

DEPUTADO SILVIO DREVECK (Orador) -
Inicia agradecendo ao colega deputado Altair
Silva, por ocupar sua vaga durante os 60 dias
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Finaliza, esperando que nestes 60 dias
de mandato possa dar a sua contribuição,
debater temas de suma importância para Santa
Catarina e que possa ser útil para a população
catarinense.

universidades brasileiras e comenta que,
mesmo que fosse por exceções, não se pode
justificar como regra.

ajudar nos procedimentos. Ressalta ainda que,
onde existe uma população mais carente,
nenhum médico quer ir trabalhar, mas os
cubanos estavam lá presentes.Defende as políticas educacionais e

enaltece o rendimento das universidades
públicas nos setores da ciência, pesquisa e
inovação. Relata um dado concreto sobre um
ranqueamento dizendo que, entre as duas mil
universidades brasileiras, apenas trinta estão
igualadas às melhores universidades do
mundo, sendo todas essas públicas.

Finaliza, enfatizando que atualmente é
grande o problema de falta de médicos, e que
amanhã um grupo de prefeitos estará na capital
para uma reunião com o governador e com o
secretário da Saúde para discutir esta difícil
situação. [Taquígrafa: Sara]

Deputado João Amin (Aparteante) -
Cumprimenta o deputado Silvio Dreveck, como líder
do Partido Progressista. [Taquígrafa: Ana Maria]

DEPUTADO RICARDO ALBA (Orador) -
Registra a passagem do Dia Estadual da
Pessoa com Visão Monocular, comemorado
anualmente no dia 5 de maio. Alerta para a
conscientização dos catarinenses e, principal-
mente, do poder público sobre a situação.
Comenta que as causas da visão monocular
são diversas. Demonstra solidariedade e pede
uma atenção especial para com estas pessoas
que encontram inúmeras dificuldades no dia a dia.

Partido: MDB
Alerta os deputados para checarem

suas fontes a fim de que se evite o
compartilhamento de notícias falsas. Pede para
que a Educação nacional seja defendida acima
de governos e ideologias de partidos, e
comenta que em nenhum outro país as
universidades públicas são desmanteladas.

DEPUTADO FERNANDO KRELLING
(Orador) - Inicia seu discurso agradecendo ao
governador pela indicação da regulamentação
do Artigo 87, que regulamenta o Desporto
Educacional no Sistema Estadual de Educação.

Também agradece o governo pela
criação do PEEL - Plano Estadual de Esporte e
Lazer, que defende o Desporto Educacional e
possui uma função social importante, que pode
atingir 1,5 milhões de jovens do ensino básico
de Santa Catarina.

Parabeniza o governador Carlos Moisés
por sua atitude de chamar 51 delegados,
remanescentes do concurso para a polícia, já
que vão reforçar a segurança pública no estado
de Santa Catarina.

Relata que há nove anos vêm
trabalhando na comissão de Educação, Cultura
e Desporto para garantir avanços para a área,
mas que recentemente está precisando
trabalhar apenas para conter retrocessos, e
informa que não admite o bloqueio de 30% de
recursos nas instituições federais. Comenta
que o governo está efetuando cortes, tanto na
educação superior, quanto na básica.

Comenta que deu continuidade ao
projeto PID - Programa de Iniciação Desportiva,
e hoje atinge mais de oito mil crianças
atendidas. Informa que esse programa se
tornou referência em nível nacional.

Comenta a respeito do corte de verbas
para cursos de sociologia e filosofia nas
Universidades Federais. É favorável ao corte,
pois de acordo com o deputado existe risco de
idiotização dos alunos destes cursos, que
estão usando a universidade para promover
promiscuidade, selvageria, além de pautas
anticristãs, que vão contra a família. Considera
coerente a atitude do governo federal em usar
este dinheiro para investir na educação básica.
Apresenta vídeo com várias fotos de alunos
seminus no campus da universidade.

Relembra que, no ano de 2015, muitos
deputados votaram contra o investimento na
Educação, e hoje estão em casa, e acrescenta
que outros se revelaram arrependidos com
seus próprios votos.

Finaliza, afirmando que o esporte é uma
ferramenta de transformação e prevenção que
possui um baixo custo, e conta com os colegas
parlamentares para que esses projetos
mantenham a eficiência. [Taquígrafa: Sara]

Exibe no telão um vídeo sobre os
institutos federais em Santa Catarina,
mostrando o trabalho que desenvolvem com os
estudantes. Após o término do vídeo, a
deputada finaliza seu discurso convidando os parla-
mentares para que façam uma visita ao campus,
para que não seja cometido nenhum equívoco que
possa trazer consequências para nos estudantes.

Partido: PSL
DEPUTADO FELIPE ESTEVÃO (Orador) -

Comenta que se deve ter determinação para
ser senhor das escolhas, e esta foi a sua
inspiração, informando que nasceu na cidade
de Laguna, um município carente, que há 65
anos não tinha um representante na Casa.
Registra boas notícias relativas ao Terminal
Pesqueiro de Laguna e ao Plano de Manejo do
ICMBio para a região lagunar. Cita que são
grandes vitórias que irão impactar a vida da
população lagunense e catarinense. Comunica
que o Plano de Manejo será readequado ao
Plano Diretor e que o Terminal Pesqueiro de
Laguna avança para a estadualização. Aproveita
a oportunidade para agradecer a deputada Ada
de Luca, demais parlamentares da região sul e
ao governador Moisés pelo apoio às
reivindicações que foram levadas à Brasília por
este deputado. Reconhece que ainda há muito
a avançar, a luta é árdua, principalmente na
comissão de Pesca e Aquicultura.

Finaliza, agradecendo ao deputado
Maurício Eskudlark por tê-lo parabenizado, e o
governador Moisés, pelas atitudes tomadas em
seu governo até a presente data.

Deputado Mauricio Eskudlark
(Aparteante) - Parabeniza o deputado por sua fala.
Afirma que o governo do estado mostra preocu-
pação muito grande com a área de Segurança
Pública no estado, e que o mesmo aproveitará os
remanescentes de todas as carreiras do setor da
segurança, podendo ser chamados a qualquer
momento. [Taquígrafa: Ana Maria]

Deputada Ada de Luca (Aparteante) -
Corrobora a fala da deputada e afirma que a
única herança garantida é a educação.

Deputada Marlene Fengler (Aparteante) -
Solidariza-se com o discurso da deputada e
coloca que as universidades são patrimônios
públicos. [Taquígrafa: Sílvia]

DEPUTADO CORONEL MOCELLIN
(Orador) - Ao se reportar sobre o discurso do
deputado Ricardo Alba, na presente data,
entende que há necessidade nos cortes para
as universidades federais.

**********
Partidos Políticos

Partido: PT
DEPUTADO FABIANO DA LUZ (Orador) -

Demonstra preocupação com a situação que os
prefeitos e os secretários de Saúde catari-
nenses vêm enfrentando, e também a
população, em relação ao Programa Mais Médicos.

Ao homenagear o cão-bombeiro, Barney,
que morreu em serviço no dia 2 de maio do
corrente ano, no interior de Içara, discorre sobre
os relevantes trabalhos juntamente com seu tutor,
o soldado BM Rangel, lotados no 5º Batalhão dos
Bombeiros Militares, em Lages, como a ajuda que
prestou na tragédia de Brumadinho, em Minas
Gerais, na procura de vítimas.

Finaliza, afirmando que se sente alegre
e que vai continuar a luta com otimismo e
trabalhando para construir uma Santa Catarina
que o povo merece. [Taquígrafa: Ana Maria]

Relata que, a partir do momento em
que foram dispensados os médicos cubanos, a
Saúde brasileira começou a entrar em caos.
Cita que o estado tem 204 municípios que
participam do Mais Médicos, mas, com a nova
norma implantada pelo governo, apenas 36
municípios conseguirão se adequar e quem
sabe receber médicos, se os mesmos se
inscreverem para participar. O fato é que
atualmente 22 municípios não têm médicos,
em 19 as vagas oferecidas não foram ocupadas, e
são 10 os que ainda têm vaga para médicos.

DEPUTADO MAURÍCIO ESKUDLARK
(Orador) - Comenta a respeito da rodovia
SC-108, que tem um buraco há dois anos,
dificultando o trânsito. Afirma que houve uma
audiência pública para tratar do assunto, com a
presença do secretário da Infraestrutura, que
está encaminhando uma solução breve para o
caso, sendo que está previsto um prazo de 90
dias para o início da obra.

Faz referência ao Corpo de Bombeiros
Militar de Xanxerê, que mantém o centro de
treinamento, o qual foi idealizado pelo tenente-
coronel Parizotto, e que recebe alunos de vários
estados da Federação brasileira. Cita que a
raça ideal é a de labradores, devido o olfato
apurado para captar odores à longa distância e
o comportamento dócil. Assim, demonstra seu
sentimento de pesar pela perda do cão Barney.
[Taquígrafa: Sílvia]

Esclarece que as dificuldades para
preenchimentos das vagas são muitas, entre
elas, o fato de que profissional prefere ganhar
menos na capital, que ser melhor remunerado
em um município do interior. Também lembra
que o médico quase sempre é responsável
individualmente pelos atendimentos, diferente
dos que atuam em grandes hospitais onde há
estrutura com outros profissionais que podem

Cita que ontem foi o prazo final para
a entrega de emendas para o Projeto da
Reforma Administrativa, encaminhado pelo
governador Moisés à Alesc, e que o próprio
governo fez alguns ajustes, como a vinculação
do Detran ao gabinete do governador, deixando
a tutela da Polícia Civil e Militar.

DEPUTADA LUCIANE CARMINATTI
(Oradora) - Inicia o discurso, abordando o tema
trazido pelo deputado Ricardo Alba. Comenta
que as fotos exibidas no telão podem ser de
manifestações em outros países. Afirma que
não há garantia de que as fotos sejam de

Conclui, reconhecendo o esforço do
governo estadual para solucionar problemas em

Sistema Informatizado de Editoração - Coordenadoria d e Publicação
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diversas áreas administrativas do estado
catarinense.

Discussão e votação em turno único da
Mensagem de Veto n. 00062/2019, que
dispõe sobre o veto total ao PL n. 080/18, de
autoria do deputado Valdir Cobalchini, que
institui o Programa Dinheiro na Escola na Rede
Estadual de Ensino, e adota outras providências.

deliberadas pelo chefe do Poder Executivo, bem
assim como as concessões a que se refere o
art. 8º, todos da Constituição do Estado.Deputado Ricardo Alba (Aparteante) -

Ressalta que o governador está preocupado
com a infraestrutura do estado e, em pouco
tempo de atuação, está resolvendo e
promovendo soluções para os problemas que
preocupam o povo catarinense, principalmente
os das rodovias, que vêm de longa data.
[Taquígrafa: Ana Maria]

Conta com parecer favorável da
comissão de Constituição e Justiça pela
admissibilidade.

Conta com parecer da comissão de
Constituição e Justiça pela manutenção do veto
em Plenário.

Em discussão.
Discutiram a presente matéria os srs.

deputados: Milton Hobus, Maurício Eskudlark,
Paulinha, Ricardo Alba, Laércio Schuster,
Marcos Vieira, Bruno Souza, Luiz Fernando
Vampiro e Valdir Cobalchini.

Em discussão.
Partido: PV Discutiram a presente matéria os srs.

deputados: Valdir Cobalchini, Paulinha e
Maurício Eskudlark.

DEPUTADO IVAN NAATZ (Orador) -
Demonstra indignação em relação aos cortes
que o governo federal pretende realizar nas
universidades públicas. Menciona a matéria da
jornalista Mônica Bérgamo, em que a pesquisa
feita pela Andifes - Associação Nacional dos
Dirigentes das Instituições Federais de
Ensino Superior mostra que metade dos
estudantes que frequentam as universidades
federais é da classe pobre.

Em votação.
Em votação. Os srs. deputados que votarem “sim”

aprovam a matéria e os que votarem “não”
rejeitam-na.

Os srs. deputados que votarem
“sim” mantêm o veto e os que votarem
“não” derrubam-no. (Procede-se à votação nominal por

processo eletrônico.)(Procede-se à votação nominal por
processo eletrônico.) DEPUTADA ADA FARACO DE LUCA sim

DEPUTADA ANA CAMPAGNOLO não
DEPUTADO BRUNO SOUZA sim
DEPUTADO CORONEL MOCELLIN não
DEPUTADO DOUTOR VICENTE CAROPRESO sim
DEPUTADO FABIANO DA LUZ sim
DEPUTADO FELIPE ESTEVÃO não
DEPUTADO FERNANDO KRELLING sim
DEPUTADO ISMAEL DOS SANTOS sim
DEPUTADO IVAN NAATZ sim
DEPUTADO JAIR MIOTTO sim
DEPUTADO JERRY COMPER
DEPUTADO JESSÉ LOPES não
DEPUTADO JOÃO AMIN sim
DEPUTADO JOSÉ MILTON SCHEFFER
DEPUTADO JULIO GARCIA
DEPUTADO KENNEDY NUNES
DEPUTADO LAÉRCIO SCHUSTER sim
DEPUTADA LUCIANE CARMINATTI sim
DEPUTADO LUIZ FERNANDO VAMPIRO sim
DEPUTADO MARCIUS MACHADO sim
DEPUTADO MARCOS VIEIRA sim
DEPUTADA MARLENE FENGLER sim
DEPUTADO MAURÍCIO ESKUDLARK não
DEPUTADO MAURO DE NADAL sim
DEPUTADO MILTON HOBUS sim
DEPUTADO MOACIR SOPELSA sim
DEPUTADO NAZARENO MARTINS sim
DEPUTADO NEODI SARETTA sim
DEPUTADO NILSO BERLANDA não
DEPUTADO PADRE PEDRO BALDISSERA sim
DEPUTADA PAULINHA sim
DEPUTADO RICARDO ALBA não
DEPUTADO RODRIGO MINOTTO sim
DEPUTADO ROMILDO TITON sim
DEPUTADO SARGENTO LIMA não
DEPUTADO SERGIO MOTTA
DEPUTADO SILVIO DREVECK sim
DEPUTADO VALDIR COBALCHINI sim
DEPUTADO VOLNEI WEBER sim

Está encerrada a votação.

DEPUTADA ADA FARACO DE LUCA sim
DEPUTADA ANA CAMPAGNOLO sim
DEPUTADO BRUNO SOUZA sim
DEPUTADO CORONEL MOCELLIN sim
DEPUTADO DOUTOR VICENTE CAROPRESO sim
DEPUTADO FABIANO DA LUZ sim
DEPUTADO FELIPE ESTEVÃO sim
DEPUTADO FERNANDO KRELLING sim
DEPUTADO ISMAEL DOS SANTOS sim
DEPUTADO IVAN NAATZ sim
DEPUTADO JAIR MIOTTO sim
DEPUTADO JERRY COMPER
DEPUTADO JESSÉ LOPES sim
DEPUTADO JOÃO AMIN sim
DEPUTADO JOSÉ MILTON SCHEFFER
DEPUTADO JULIO GARCIA
DEPUTADO KENNEDY NUNES
DEPUTADO LAÉRCIO SCHUSTER sim
DEPUTADA LUCIANE CARMINATTI sim
DEPUTADO LUIZ FERNANDO VAMPIRO sim
DEPUTADO MARCIUS MACHADO sim
DEPUTADO MARCOS VIEIRA sim
DEPUTADA MARLENE FENGLER sim
DEPUTADO MAURÍCIO ESKUDLARK sim
DEPUTADO MAURO DE NADAL sim
DEPUTADO MILTON HOBUS sim
DEPUTADO MOACIR SOPELSA sim
DEPUTADO NAZARENO MARTINS sim
DEPUTADO NEODI SARETTA sim
DEPUTADO NILSO BERLANDA sim
DEPUTADO PADRE PEDRO BALDISSERA sim
DEPUTADA PAULINHA sim
DEPUTADO RICARDO ALBA sim
DEPUTADO RODRIGO MINOTTO sim
DEPUTADO ROMILDO TITON não
DEPUTADO SARGENTO LIMA sim
DEPUTADO SERGIO MOTTA
DEPUTADO SILVIO DREVECK sim
DEPUTADO VALDIR COBALCHINI sim
DEPUTADO VOLNEI WEBER sim

Está encerrada a votação.

Comenta que os institutos federais e as
universidades desenvolvem um grande trabalho
em prol do estado catarinense. E, por meio de
exibição de vídeo, afirma que o governo
brasileiro cometerá um desastre na área de
educação ao divulgar dados numéricos que
sinalizam menos recursos financeiros para a
UFSC e os IFSC, na ordem de R$ 60 milhões e
R$ 23 milhões, respectivamente às instituições
federais de Santa Catarina. Afirma que o
governo deve buscar uma solução com outros
critérios, e não concorda com o discurso de
perseguição às universidades públicas.

Deputado Ismael dos Santos
(Aparteante) - Corrobora a fala do deputado e
espera que se busquem alternativas na
educação brasileira, um ensino plural sem as
amarras tanto da esquerda como da direita.
[Taquígrafa: Sílvia]

DEPUTADO MAURO DE NADAL (Presi-
dente) - A Presidência suspende a sessão, por
até dez minutos, para que possa usar a tribuna
o sr. prefeito municipal de Campos Novos,
Alexandre Zancanaro, para divulgar a 14ª
Expocampos - 2019, Exposição Agropecuária,
Indústria e Comércio.

**********
Ordem do Dia

DEPUTADO JULIO GARCIA (Presidente) -
Reabre a sessão e dá início à pauta da
Ordem do Dia.

Discussão e votação em turno
único do Projeto de Lei n. 0133/2018, de
autoria da deputada Luciane Carminatti, que
dispõe sobre a divulgação e o combate ao
assédio sexual e a cultura do estupro na
administração pública do Estado de Santa
Catarina. Regime de PRIORIDADE -
RQS/0937.8/2018, aprovado em
05/12/2018.

Votaram 35 srs. deputados.
Votaram 35 srs. deputados. Temos 27 votos “sim”, oito votos

“não” e nenhuma abstenção.Conta com parecer favorável das
Comissões de Constituição e Justiça; de
Trabalho, Administração e Serviço Público; e de
Direitos Humanos.

O Sr. Presidente, deputado Julio Garcia,
acatou a manifestação do deputado Romildo
Titon votando favorável ao veto, fora do sistema
eletrônico de votação.

Aprovada a admissibilidade da PEC.
[Taquígrafa: Sara]

Discussão e votação em turno único da
Mensagem de Veto n. 00035/2019, que
dispõe sobre o veto total ao PL n. 184/15, de
autoria do deputado Rodrigo Minotto, que dispõe
sobre a publicidade da agenda de atos políticos do
Poder Executivo e adota outras providências.

Ao presente projeto foi apresentada
emenda substitutiva global.

Temos 35 votos “sim”, nenhum voto
“não” e nenhuma abstenção.

Em discussão. Está mantido o veto.
Discutiram a presente matéria os srs.

deputados Jessé Lopes, Ana Campagnolo e
Luciane Carminatti.

Discussão e votação em turno único da
admissibilidade da Proposta de Emenda à
Constituição n. 0002/2019, de autoria do
deputado Milton Hobus e outro(s), que
acrescenta o inciso XVI ao art. 39 da
Constituição do Estado, para submeter à
homologação da Assembleia Legislativa os
projetos de parcerias público-privadas

Conta com parecer da comissão de
Constituição e Justiça pela rejeição do veto em
Plenário.

Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. Em discussão.
Aprovado com voto contrário dos

deputados Jessé Lopes e Bruno Souza.
Discutiram a presente matéria os srs.

deputados: Rodrigo Minotto, Maurício
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Eskudlark, Paulinha, Ivan Naatz, Milton Hobus,
Bruno Souza, Luiz Fernando Vampiro, João
Amin, Doutor Vicente Caropreso.

DEPUTADO MOACIR SOPELSA sim
DEPUTADO NAZARENO MARTINS sim
DEPUTADO NEODI SARETTA não
DEPUTADO NILSO BERLANDA sim
DEPUTADO PADRE PEDRO BALDISSERA não
DEPUTADA PAULINHA sim
DEPUTADO RICARDO ALBA sim
DEPUTADO RODRIGO MINOTTO sim
DEPUTADO ROMILDO TITON sim
DEPUTADO SARGENTO LIMA sim
DEPUTADO SERGIO MOTTA
DEPUTADO SILVIO DREVECK sim
DEPUTADO VALDIR COBALCHINI sim
DEPUTADO VOLNEI WEBER sim

Está encerrada a votação.

DEPUTADO SARGENTO LIMA sim
DEPUTADO SERGIO MOTTA
DEPUTADO SILVIO DREVECK sim
DEPUTADO VALDIR COBALCHINI sim
DEPUTADO VOLNEI WEBER sim

Está encerrada a votação.

Deputado Marcos Vieira - Pede a
palavra, pela ordem.

DEPUTADO JULIO GARCIA (Presidente) -
Concede a palavra, pela ordem, ao deputado
Marcos Vieira.

Votaram 33 srs. deputados.
Temos 32 votos “sim”, um voto

“não” e nenhuma abstenção.DEPUTADO MARCOS VIEIRA - Sr.
presidente, o meu voto foi voto dois, eu fui
pela maioria, sendo que a maioria da
comissão de Constituição e Justiça votou
pela rejeição do veto. Eu pergunto ao
deputado Milton Hobus, v.exa. vota contra o
seu próprio voto? V.Exa. manteve a sua
coerência ao votar. Eu também mantenho, e
vou votar de acordo com a maioria. Agora,
patrulhar os deputados do Plenário,
deputado Julio Garcia, eu acho errado. O
deputado Maurício Eskudlark está colocando
os deputados na oposição do governo,
quando ele vai ao microfone de aparte e diz
que o deputado a, b ou c está fazendo isto
ou aquilo, é colocar, minha opinião, os depu-
tados na oposição. Eu sou a favor de Santa
Catarina e não sou contra o governador
Moisés. Inclusive, há pouco um jornalista,
na sala da imprensa, me perguntou se eu
era a favor ou contra a reforma
administrativa? E eu respondi que era a
favor de uma reforma administrativa que
seja boa para o estado, e disse mais: eu
vou pelo relatório dos três relatores, o que
os três decidirem na Reforma Administrativa
terão o meu voto. E se for pela manutenção
da integridade do projeto, eu voto com os
relatores; e se for relatório com modificação,
também voto com os relatores; se for pela
rejeição do relatório, também vou votar como
os relatores. Eu voto pela maioria. Então, sr.
presidente, eu peço e rogo que o deputado
Maurício Eskudlark não jogue os deputados
na oposição.

Está mantido o veto.
Discussão e votação em turno único do

Projeto de Lei n. 0475/2017, de autoria do
deputado Nilso Berlanda, que regulamenta a
Comunicação de Controle Interno e estabelece
outras providências.

Votaram 33 srs. deputados. Ao presente projeto foi apresentada
emenda substitutiva global e subemenda
modificativa.

Temos 18 votos “sim”, 15 votos
“não” e nenhuma abstenção.

Está mantido o veto. Conta com parecer favorável das
comissões de Constituição e Justiça; de
Finanças e Tributação; e de Trabalho,
Administração e Serviço Público.

Discussão e votação em turno único da
Mensagem de Veto n. 00025/2019, que
dispõe sobre o veto total ao PL n. 048/17, de
autoria do deputado Cesar Valduga, que dispõe
sobre o uso do nome social e o reconhecimento
da identidade de gênero de pessoas travestis e
transexuais no âmbito da Administração Pública
de Santa Catarina.

Em discussão.
Discutiu a presente matéria o sr.

deputado Nilso Berlanda.
Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.Conta com parecer da comissão de
Constituição e Justiça pela manutenção do veto
em Plenário.

Aprovado por unanimidade.
[Taquígrafa: Ana Maria]

Em discussão. Discussão e votação em primeiro turno
do Projeto de Lei Complementar n. 0044/2017,
de autoria do deputado Milton Hobus, que
altera os Anexos I e II da Lei n. 15.156, de
2010, que “institui o Plano de Carreiras e
Vencimentos do Grupo Segurança Pública -
Perícia Oficial e adota outras providências”, a
fim de modificar a denominação do cargo de
papiloscopista para perito papiloscopista.
Regime de PRIORIDADE - RQS/0945.8/2018,
aprovado em 05/12/2018.

Discutiram a presente matéria os srs.
deputados: Luciane Carminatti, Milton Hobus,
Maurício Eskudlark, Ada De Luca, Paulinha,
Valdir Cobalchini, João Amin, Bruno Souza.

Em votação.
Os srs. deputados que votarem

“sim” mantêm o veto e os que votarem
“não” derrubam-no.

(Procede-se à votação nominal por
processo eletrônico.)
DEPUTADA ADA FARACO DE LUCA sim
DEPUTADA ANA CAMPAGNOLO sim
DEPUTADO BRUNO SOUZA sim
DEPUTADO CORONEL MOCELLIN sim
DEPUTADO DOUTOR VICENTE CAROPRESO sim
DEPUTADO FABIANO DA LUZ sim
DEPUTADO FELIPE ESTEVÃO sim
DEPUTADO FERNANDO KRELLING
DEPUTADO ISMAEL DOS SANTOS
DEPUTADO IVAN NAATZ sim
DEPUTADO JAIR MIOTTO sim
DEPUTADO JERRY COMPER
DEPUTADO JESSÉ LOPES sim
DEPUTADO JOÃO AMIN sim
DEPUTADO JOSÉ MILTON SCHEFFER
DEPUTADO JULIO GARCIA
DEPUTADO KENNEDY NUNES
DEPUTADO LAÉRCIO SCHUSTER sim
DEPUTADA LUCIANE CARMINATTI sim
DEPUTADO LUIZ FERNANDO VAMPIRO sim
DEPUTADO MARCIUS MACHADO sim
DEPUTADO MARCOS VIEIRA sim
DEPUTADA MARLENE FENGLER sim
DEPUTADO MAURÍCIO ESKUDLARK sim
DEPUTADO MAURO DE NADAL sim
DEPUTADO MILTON HOBUS sim
DEPUTADO MOACIR SOPELSA sim
DEPUTADO NAZARENO MARTINS sim
DEPUTADO NEODI SARETTA sim
DEPUTADO NILSO BERLANDA sim
DEPUTADO PADRE PEDRO BALDISSERA não
DEPUTADA PAULINHA sim
DEPUTADO RICARDO ALBA sim
DEPUTADO RODRIGO MINOTTO sim
DEPUTADO ROMILDO TITON sim

Conta com parecer favorável das
comissões de Constituição e Justiça; de
Segurança Pública; e de Trabalho,
Administração e Serviço Público.

DEPUTADO JULIO GARCIA (Presi-
dente) - Em votação.

Os srs. deputados que votarem
“sim” mantêm o veto e os que votarem
“não” derrubam-no.

Em discussão.
Discutiram a presente matéria os srs.

deputados: Milton Hobus, Ricardo Alba, Neodi
Saretta, Paulinha e Ivan Naatz.(Procede-se à votação nominal por

processo eletrônico.) Em votação.
DEPUTADA ADA FARACO DE LUCA não
DEPUTADA ANA CAMPAGNOLO sim
DEPUTADO BRUNO SOUZA não
DEPUTADO CORONEL MOCELLIN sim
DEPUTADO DOUTOR VICENTE CAROPRESO sim
DEPUTADO FABIANO DA LUZ não
DEPUTADO FELIPE ESTEVÃO sim
DEPUTADO FERNANDO KRELLING
DEPUTADO ISMAEL DOS SANTOS
DEPUTADO IVAN NAATZ não
DEPUTADO JAIR MIOTTO sim
DEPUTADO JERRY COMPER
DEPUTADO JESSÉ LOPES não
DEPUTADO JOÃO AMIN não
DEPUTADO JOSÉ MILTON SCHEFFER
DEPUTADO JULIO GARCIA
DEPUTADO KENNEDY NUNES
DEPUTADO LAÉRCIO SCHUSTER não
DEPUTADA LUCIANE CARMINATTI não
DEPUTADO LUIZ FERNANDO VAMPIRO não
DEPUTADO MARCIUS MACHADO sim
DEPUTADO MARCOS VIEIRA não
DEPUTADA MARLENE FENGLER não
DEPUTADO MAURÍCIO ESKUDLARK sim
DEPUTADO MAURO DE NADAL não
DEPUTADO MILTON HOBUS não

Os srs. deputados que votarem “sim”
aprovam a matéria e os que votarem “não”
rejeitam-na.

(Procede-se à votação nominal por
processo eletrônico.)
DEPUTADA ADA FARACO DE LUCA
DEPUTADO ALTAIR SILVA
DEPUTADA ANA CAMPAGNOLO
DEPUTADO BRUNO SOUZA sim
DEPUTADO CORONEL MOCELLIN sim
DEPUTADO DOUTOR VICENTE CAROPRESO sim
DEPUTADO FABIANO DA LUZ sim
DEPUTADO FELIPE ESTEVÃO
DEPUTADO FERNANDO KRELLING
DEPUTADO ISMAEL DOS SANTOS
DEPUTADO IVAN NAATZ sim
DEPUTADO JAIR MIOTTO sim
DEPUTADO JERRY COMPER
DEPUTADO JESSÉ LOPES sim
DEPUTADO JOÃO AMIN sim
DEPUTADO JOSÉ MILTON SCHEFFER
DEPUTADO JULIO GARCIA
DEPUTADO KENNEDY NUNES
DEPUTADO LAÉRCIO SCHUSTER sim
DEPUTADA LUCIANE CARMINATTI sim
DEPUTADO LUIZ FERNANDO VAMPIRO sim
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DEPUTADO MARCIUS MACHADO sim
DEPUTADO MARCOS VIEIRA sim
DEPUTADA MARLENE FENGLER sim
DEPUTADO MAURÍCIO ESKUDLARK sim
DEPUTADO MAURO DE NADAL sim
DEPUTADO MILTON HOBUS sim
DEPUTADO MOACIR SOPELSA
DEPUTADO NAZARENO MARTINS sim
DEPUTADO NEODI SARETTA sim
DEPUTADO NILSO BERLANDA sim
DEPUTADO PADRE PEDRO BALDISSERA sim
DEPUTADA PAULINHA sim
DEPUTADO RICARDO ALBA sim
DEPUTADO RODRIGO MINOTTO sim
DEPUTADO ROMILDO TITON sim
DEPUTADO SARGENTO LIMA sim
DEPUTADO SERGIO MOTTA
DEPUTADO SILVIO DREVECK sim
DEPUTADO VALDIR COBALCHINI
DEPUTADO VOLNEI WEBER sim

Está encerrada a votação.

Em discussão. na Segunda Guerra Mundial, e por ser o último
expedicionário vivo no município de Jaraguá do
Sul.

Discutiram a presente matéria os srs.
deputados: Marcius Machado, Bruno Souza e
Ada De Luca. Em discussão.

Em votação. (Pausa)
Os srs. deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.Aprovado com a manifestação de
voto contrário do sr. deputado Bruno de Souza. Aprovada.

Pedido de Informação n. 0191/2019,
de autoria do deputado Jair Miotto, solicitando
ao secretário da Infraestrutura informações
acerca da existência de projetos para
recuperação da rodovia SC-477, trecho que liga
os municípios de Papanduva e Canoinhas.

Moção n. 0203/2019, de autoria do
deputado Dr. Vicente Caropreso,
cumprimentando a Associação Nacional dos
Veteranos da Força Expedicionária Brasileira,
Seção Regional de Jaraguá do Sul, pela bravura
de seus membros ex-combatentes na Segunda
Guerra Mundial.Em discussão.

(Pausa) Em discussão.
Em votação. (Pausa)
Os srs. deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.Aprovado.
Votaram 28 srs. deputados. Pedido de Informação n. 0192/2019,

de autoria do deputado Luiz Fernando Vampiro,
solicitando ao secretário da Infraestrutura
informações acerca da obra de pavimentação
da rodovia SC-436, que liga a comunidade de
São Luiz, em Imaruí, ao município de São
Martinho, e dá acesso ao Santuário da Beata
Albertina Berkembrock.

Aprovada.
Temos 28 votos “sim”, nenhum voto

“não” e nenhuma abstenção.
Moção n. 0204/2019, de autoria do

deputado Felipe Estevão, parabenizando a
presidente da equipe R3 Animal, pela atividade
desenvolvida no tratamento e resgate de
animais apreendidos e vítimas da ação
humana.

A matéria está aprovada.
Discussão e votação em turno único

do Projeto de Lei n. 0075/2018, de autoria do
deputado Rodrigo Minotto, que institui a
Semana de Incentivo à Adoção Tardia. Em discussão.

Ao presente projeto foi apresentada
emenda substitutiva global.

Em discussão. (Pausa)
(Pausa) Em votação.

Conta com parecer favorável das
comissões de Constituição e Justiça; de Defesa
dos Direitos da Criança e do Adolescente; e de
Direitos Humanos.

Em votação. Os srs. deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram.Os srs. deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. Aprovada.
Aprovado. Moção n. 0205/2019, de autoria do

deputado José Milton Scheffer,
cumprimentando o diretor geral do Instituto
Federal de Santa Catarina, Campus Araquari,
pela passagem dos 60 anos de fundação.

Em discussão. Pedido de Informação n. 0193/2019,
de autoria do deputado Sargento Lima,
solicitando ao secretário da Saúde informações
se houve celebração de convênio para repasse
de recursos financeiros para o Hospital Santa
Cruz de Canoinhas nos anos de 2017 e 2018.

Discutiu a presente matéria o sr.
deputado João Amin.

Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.
Em discussão.
(Pausa)

Aprovado. Em discussão. Em votação.
Discussão e votação em turno único

do Projeto de Lei n. 0307/2018, de autoria do
deputado Rodrigo Minotto, que altera o Anexo
Único da Lei nº 16.733, de 2015, que
“consolida as Leis que dispõem sobre o
reconhecimento de utilidade pública estadual
no âmbito do Estado de Santa Catarina”, para
alterar a denominação da Sociedade Espírita de
Recuperação Ranchinho dos Trabalhadores do
Espaço (SERTE), para Sociedade Espírita de
Recuperação, Trabalho e Educação (SERTE), do
município de Florianópolis.

(Pausa) Os srs. deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram.Em votação.

Os srs. deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram.

Aprovada.
Moção n. 0206/2019, de autoria do

deputado Ismael dos Santos, apelando ao
superintendente regional do DNIT, pela
instalação de um redutor de velocidade no Km
310 da rodovia BR-116, no município e Capão
Alto.

Aprovado.
Moção n. 0200/2019, de autoria do

deputado Fernando Krelling, apelando ao
presidente do Senado Federal pela aprovação
do PLS n. 369/15, que torna obrigatória a
graduação em Educação Física para o exercício
da profissão de técnico profissional de futebol.

Em discussão.
(Pausa)

Em discussão. Em votação.
Conta com parecer favorável da

comissão de Constituição e Justiça.
(Pausa) Os srs. deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.Em votação.
Em discussão. Os srs. deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.
Aprovada.

(Pausa) Moção n. 0207/2019, de autoria do
deputado Dr. Vicente Caropreso, parabenizando
a direção do jornal O Correio do Povo pela
passagem dos 100 anos de sua fundação.

Em votação. Aprovada.
Os srs. deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.
Moção n. 0201/2019, de autoria do

deputado Felipe Estevão, cumprimentando a
Associação Beneficente ABADEUS, do
município de Criciúma, por suas ações
desenvolvidas em prol da comunidade
criciumense, em especial, no atendimento a
famílias carentes.

Aprovado. Em discussão.
Discussão e votação em turno único

do Projeto de Resolução n. 0001/2019, de
autoria do deputado Marcius Machado, que
dispõe sobre Proposta de Emenda à
Constituição Federal, a ser apresentada à
Câmara dos deputados, visando acrescentar o
inciso IV ao art. 60 da Constituição Federal,
para estabelecer a iniciativa popular na
apresentação de Proposta de Emenda à
Constituição Federal.

(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.
Em discussão. Aprovada.
(Pausa) Moção n. 0208/2019, de autoria do

deputado Marcius Machado, apelando à
deputada federal Carmen Zanotto e ao senador
Jorginho Mello, para que seja elaborada
emenda ao Projeto de Lei n. 6.268/16, com o
fim de proibir a caça de animais silvestres.

Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.
Aprovada.

Ao presente projeto foi apresentada
emenda substitutiva global.

Moção n. 0202/2019, de autoria do
deputado Dr. Vicente Caropreso,
cumprimentando o senhor Walter Carlos Hertel,
ex-combatente por sua bravura e participação

Em discussão.
Conta com parecer favorável da

comissão de Constituição e Justiça.
Discutiu a presente matéria o sr.

deputado Marcius Machado.
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Em votação. (Passa a ler.) de autoria do deputado Marcius Machado;
0455/2019, de autoria do deputado Fernando
Krelling; 0456/2019, de autoria da deputada
Paulinha; e 0457/2019, de autoria do
deputado Nilso Berlanda.

Os srs. deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram.

“Manifestando ao presidente da
República e demais autoridades, repúdio ao
Decreto n. 9.741/2019 e solicita o
cancelamento de tal medida.”

Aprovada.
Moção n. 0209/2019, de autoria do

deputado Marcius Machado, apelando ao gover-
nador do Estado, para que empreenda esforços
no sentido de retirar os tributos incidentes
sobre os medicamentos de uso humano.

E não “à revogação do Decreto”, mas
“repúdio ao Decreto”. Então, fica corrigida a
redação. E pede à assessoria que tome
cuidado a essa observação.

A Presidência comunica ainda que
serão enviadas aos destinatários, conforme
determina o art. 206 do Regimento Interno, as
Indicações n.s: 0592/2019, de autoria do
deputado Neodi Saretta; 0593/2019,
0594/2019 e 0595/2019, de autoria do
deputado Sargento Lima; 0596/2019, de
autoria do deputado Altair Silva; 0597/2019,
0598/2019, 0599/2019, 0600/2019 e
0601/2019, de autoria do deputado Laércio
Schuster; 0602/2019, de autoria do deputado
Marcius Machado; 0603/2019, 0604/2019 e
0605/2019, de autoria do deputado Fabiano
da Luz; 0606/2019, 0607/2019 e
0608/2019, de autoria do deputado Maurício
Eskudlark; e 0609/2019, de autoria do
deputado Fernando Krelling.

Em discussão. Requerimento n. 0420/2019, de
autoria do deputado Jair Miotto, solicitando à
Defensora Pública-Geral do Estado informações
acerca das razões pela qual somente um apro-
vado no 2º Concurso Público para os cargos de
Analista Técnico e de Técnico Administrativo foi
nomeado, e se existe planejamento para
chamar os demais técnicos e analistas apro-
vados.

Discutiram a presente matéria os srs.
deputados: Marcius Machado e Neodi Saretta.

Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.
Aprovada.
Moção n. 0210/2019, de autoria da

deputada Paulinha, apelando ao presidente da
República pela revogação do Decreto n.
9.741/19, com o fim de evitar o congelamento
do repasse de recursos à educação pública.

Em discussão.
(Pausa)
Em votação.

Em discussão. Os srs. deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram.Discutiu a presente matéria o sr.

deputado Jessé Lopes. Finda a pauta da Ordem do Dia.
Aprovado. Deputado Neodi Saretta - Pede a

palavra, pela ordem.
Em votação. Requerimento n. 0453/2019, de

autoria da deputada Marlene Fengler,
solicitando ao diretor-presidente da Agência
Nacional de Aviação, informações acerca do
aumento abusivo dos preços das passagens
aéreas da companhia Azul, nos trechos de
Florianópolis a Chapecó e de Chapecó a
Florianópolis, após o cancelamento de tais
voos pela companhia Avianca.

Os srs. deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. DEPUTADO JULIO GARCIA (Presi-

dente) - Com a palavra, pela ordem, o sr.
deputado Neodi Saretta.

Aprovada com a manifestação de
voto contrário do sr. deputado Jessé Lopes.

DEPUTADO NEODI SARETTA - Sr.
presidente, apenas para ficar registrado,
porque é sempre importante, já que v.exa. leu
ali as indicações, está perfeito, foi corrigido um
pequeno engano que havia sido feito pela
assessoria da Casa na distribuição do material
da pauta, faltava na minha Indicação n. 592
uma palavra-chave, que era a palavra “não” em
relação à questão do bloqueio. Mas já havia
sido corrigido. E como circulou uma folha sem
essa palavra “não”, apenas dizer, então, que
na Indicação n. 592, “Dirigida ao ministro da
Educação solicitando o não bloqueio” dos
recursos, semelhante àquelas moções
anteriormente feitas.

Moção n. 0211/2019, de autoria do
deputado Nazareno Martins, parabenizando o
prefeito e o presidente da Câmara de Vereadores
de São Joaquim, pela passagem dos 132 anos de
emancipação político-administrativa. Em discussão.

Em discussão. (Pausa)
(Pausa) Em votação.
Em votação.

Os srs. deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram.

Os srs. deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram.

Aprovado.
Aprovada.

Esta Presidência comunica que
defere de plano os Requerimentos n.s:
0430/2019, de autoria do deputado Felipe
Estevão; 0431/2019, de autoria do deputado
Sargento Lima; 0432/2019, 0436/2019,
0437/2019, 0438/2019, 0439/2019,
0440/2019 e 0441/2019, de autoria do
deputado Moacir Sopelsa; 0433/2019, de
autoria do deputado José Milton Scheffer;
0434/2019, de autoria do deputado Jair
Miotto; 0435/2019, 0443/2019, 0444/2019,
0445/2019, 0446/2019, 0447/2019,
0448/2019, 0449/2019, 0450/2019,
0451/2019 e 0452/2019, de autoria do
deputado Laércio Schuster; 0442/2019, de
autoria do deputado Altair Silva; 0454/2019,

Moção n. 0212/2019, de autoria da
deputada Luciane Carminatti, manifestando ao
presidente da República e demais autoridades,
repúdio à revogação do Decreto n. 9.741/2019
e solicita o cancelamento de tal medida. DEPUTADO JULIO GARCIA (Presi-

dente) - Solicita à assessoria que proceda à
correção apontada pelo deputado Neodi
Saretta. [Taquígrafa: Sílvia]

Em discussão.
(Pausa)
Em votação.
Os srs. deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram.
**********

Explicação Pessoal
Aprovada com a manifestação de

voto contrário do sr. deputado Jessé Lopes.
DEPUTADO JULIO GARCIA (Presi-

dente) - Não havendo oradores inscritos,
encerra a sessão, convocando outra, ordinária,
para o dia subsequente, à hora regimental.
[Revisão: Taquígrafa Sara].

OBSERVAÇÃO: O sr. presidente,
deputado Julio Garcia, faz leitura da ementa da
moção porque houve um equívoco na redação e
a correta é a seguinte:

P U B L I C A Ç Õ E S  D I V E R S A S

EXTRATOS
VALOR MENSAL: R$ 2.350,00
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, X, da Lei nº 8.666/93; Lei nº 8.245/91;
Resolução da ALESC nº 007/2015 e alterações posteriores;
Autorização Administrativa através do processo LIC nº 0030/2019 e
Atos da Mesa 128/2015, 131/2016 e 101/2017.

EXTRATO Nº 095/2019
REFERENTE: Dispensa de Licitação CL nº 014/2019-00, celebrado em
30/04/2019. ITEM ORÇAMENTÁRIO: As despesas pertinentes ao objeto do presente

contrato correrão à conta da AÇÃO 001144 (Manutenção Serviços
Administrativos Gerais). Elemento 0100 - 3.3.90.39.00 (Outros
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica). Subelemento 3.3.90.39.10
(locação de imóveis), todos do Orçamento da ALESC.

CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina
(ALESC).
CONTRATADA: FLUIR ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
CNPJ: 08.597.875/0001-24

Florianópolis/SC, 13 de Maio de 2019OBJETO: Locação de imóvel situado no município de Jaraguá do
Sul/SC, o qual servirá para instalar o escritório de apoio à atividade
parlamentar do Deputado Vicente Caropreso.

Neroci da Silva Raupp- Diretor- Geral
Pedro Antônio Cherem Filho- Diretor Administrativo
Lonarte Sperling Veloso- Coordenador de Licitações e ContratoVIGÊNCIA: 01/05/2019 à 31/01/2023

–––– * * * ––––VALOR GLOBAL: R$ 28.200,00
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EXTRATO Nº 096/2019 DESIGNAR o servidor ALEXANDRE LUIS SOARES,
matrícula nº 1256, para secretariar os trabalhos da Comissão de
Sindicância, instituída pelo Ato da Mesa nº 318/2019, de 11 de abril
de 2019.

REFERENTE: Contrato CL nº 021/2019-00, celebrado em 30/04/2019.
LOCATÁRIA: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina
(ALESC).
LOCADORA: FLUIR ADMINISTRADORA DE BENS LTDA Neroci da Silva Raupp
CNPJ: 08.597.875/0001-24 Diretor-Geral
OBJETO: Locação de imóvel situado no município de Jaraguá do
Sul/SC, o qual servirá para instalar o escritório de apoio à atividade
parlamentar do Deputado Vicente Caropreso.

–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 1545, de 13 de maio de 2019
O DIRETOR-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no

exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18 da
Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, e convalidada pela Lei
Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015.

VIGÊNCIA: 01/05/2019 à 31/01/2023
VALOR GLOBAL: R$ 28.200,00
VALOR MENSAL: R$ 2.350,00
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, X, da Lei nº 8.666/93; Lei nº 8.245/91;
Resolução 007/2015 da ALESC e alterações posteriores; Dispensa de
Licitação nº 014/2019; Autorização Administrativa através do Processo
LIC nº 030/2019 e; Atos da Mesa 128/2015.131/3016 e 101/2017.

RESOLVE:
ART. 1º DESIGNAR o servidor DANIEL DOMINGOS DE

SOUZA, matrícula nº 6323, do Quadro de Pessoal da Assembleia
Legislativa, para exercer, em substituição, a função de Gerente de
Suporte e Manutenção, código PL/FC-5, do Grupo de Atividades de
Função de Confiança, enquanto durar o impedimento do respectivo
titular, RICARDO VALÉRIO ORIANO, matrícula nº 1228, que se encontra
fruição de licença-prêmio, por 30 (trinta dias), a contar de 06 de maio
de 2019 (DTI - CSM - Gerência de Suporte Técnico e Manutenção).

Florianópolis/SC, 13 de Maio de 2019
Neroci da silva Raupp- Diretor-Geral
Pedro Antônio Cherem Filho- Diretor Administrativo
Sra. Alaide Maria Leitholdt- Administradora

–––– * * * ––––

PORTARIAS ART. 2º Com base no § 2º do art. 26 da Resolução nº
002/2006, por estar no exercício de função de confiança, no período, o
servidor não perceberá o adicional de exercício.PORTARIA Nº 1542, de 13 de maio de 2019
Neroci da Silva RauppO DIRETOR-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no

exercício de suas atribuições, com amparo no artigo 18 da Resolução
nº 001, de 11 de janeiro de 2006, convalidada pela Lei Complementar
nº 642, de 22 de janeiro de 2015, c/c o Ato da Mesa nº 101, de 14 de
fevereiro de 2017, e o inciso I do art. 1º do Ato da Mesa nº 128, de 27
de fevereiro de 2015,

Diretor-Geral
–––– * * * ––––

PORTARIA Nº 1546, de 13 de maio de 2019
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas no
art. 18, parágrafo único, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de
2006, convalidada pela Lei Complementar nº 642, de 22 de janeiro de
2015, com redação dada pelo art. 4º da Lei Complementar nº 672, de
19 de janeiro de 2016, e Portaria nº 071, de 5 de fevereiro de 2016

RESOLVE:
AUTORIZAR o servidor ARNALDO VENICIO DE SOUZA,

matrícula nº 4553, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa,
ocupante do cargo de Diretor Financeiro, código PL/DAS-7, com
fundamento no art. 17, da Portaria nº 1015, de 26 de março de 2015,
a realizar despesas sob o regime de adiantamento no valor de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para pagamento antecipado de
combustíveis, no mês de maio do corrente ano, à conta da Ação 1144 -
Manutenção de Serviços Administrativos Gerais, na dotação
33.90.30.96 - Material de Consumo.

RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11 da Lei nº

6.745, de 28 de dezembro de 1985, em

conformidade com as Resoluções nºs 001

e 002/2006, e alterações, e convalidada

pela Lei Complementar nº 642, de 22 de

janeiro de 2015,
Neroci da Silva Raupp ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo

de provimento em comissão de Secretário Parlamentar, do servidor
JOÃO PEDRO DESCHAMPS, matrícula nº 9342, de PL/GAB-70 para o
PL/GAB-71 do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 10 de maio de 2019 (Gab Dep Fernando Krelling).

Diretor-Geral
–––– * * * ––––

PORTARIA Nº 1543, de 13 de maio de 2019
O DIRETOR-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no

exercício de suas atribuições, com amparo no artigo 18 da Resolução
nº 001, de 11 de janeiro de 2006, convalidada pela Lei Complementar
nº 642, de 22 de janeiro de 2015, c/c o Ato da Mesa nº 101, de 14 de
fevereiro de 2017, e o inciso I do art. 1º do Ato da Mesa nº 128, de 27
de fevereiro de 2015,

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 1547, de 13 de maio de 2019
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas no
art. 18, parágrafo único, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de
2006, convalidada pela Lei Complementar nº 642, de 22 de janeiro de
2015, com redação dada pelo art. 4º da Lei Complementar nº 672, de
19 de janeiro de 2016, e Portaria nº 071, de 5 de fevereiro de 2016

RESOLVE:
AUTORIZAR o servidor HIRONILDO PEREIRA FILHO,

matrícula nº 9479, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa,
ocupante do cargo de Coordenador de Tesouraria, código PL/DAS-6,
com fundamento no art. 45, incisos II e VIII da Resolução nº 001, de 11
de janeiro de 2006, a realizar despesas sob o regime de adiantamento
no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), para pagamento
de diárias a deputados e servidores, no mês de maio do corrente ano,
por conta da dotação orçamentária 1138 - Administração de Pessoal e
Encargos, 339014 - Diárias Civil.

RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11 da Lei nº

6.745, de 28 de dezembro de 1985, em

conformidade com as Resoluções nºs 001

e 002/2006, e alterações, e convalidada

pela Lei Complementar nº 642, de 22 de

janeiro de 2015,

Neroci da Silva Raupp
Diretor-Geral

–––– * * * ––––
NOMEAR SADI ANTONIO ERLO, matrícula nº 8427,

servidor do Executivo - CASAN à disposição desta Assembleia
Legislativa para exercer o cargo de provimento em comissão de
Secretário Parlamentar, código PL/GAB-67 Atividade Parlamentar
Externa/Registro Biométrico, a contar da data de sua posse (Gab Dep
Mauricio Eskudlark - São Miguel do Oeste).

PORTARIA Nº 1544, de 13 de maio de 2019
O DIRETOR-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no

exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18 da
Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, e convalidada pela Lei
Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015,

RESOLVE: com fundamento no Ato da Mesa nº 174,

de 30 de agosto de 2007, redação dada

pelo Ato da Mesa nº 225/2009, de

1º/7/2009,

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

–––– * * * ––––
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